
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติขององค์การบรหิารสว่นต าบลบางพลวง 

........................................................... 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 ,  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 

พ.ศ. 2540 , พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560 -2564) และนโยบายของ 
รัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น 
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม 
ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ ำนวยความสะดวกแก่ 
ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ น้ัน 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิิบัติราชการประจ ำปี ซึ่ง 
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”    

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงิ
จึงแสดงเจตจ ำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการด ำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงิต่อไปและเพื่อให้ เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาค 
ส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่ อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ มีมาตรฐาน 
ความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & 
Clean Thailand)  ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่ วย งานของรั ฐ  ตลอดจนประชาชน ในการ พิ ทั กษ์ รั กษ าผ ลประโยชน์ ขอ งชาติ และประชาชน  
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงิจึงได้ประกาศเจตจ ำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงิเพื่อก ำหนดเป็นนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลฯ 
ให้มีมาตรฐานและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงิดังนี ้
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1. นโยบาย     นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตและตรวจสอบได้  
แนวปฏิบัติ         1)  มีการก ำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ชัดเจน และประกำศ 

ให้ประชาชนทราบและแจ้งเวียนทุกส่วนราชการทราบ   และถือปฏิบัติ 
2)ิมีการบริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ให้บริการตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภำคิโปร่งใสิและ 
เป็นธรรม 
3)ิมีการปลูกฝังคา่นิยมและทัศนคติให้บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก 
คุณธรรม จริยธรรมน ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรปฏิบัต ิ
งำนและการด ำเนินชีวิต 

2. นโยบาย    การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร  
แนวปฏิบัติ          1)  มีช่องทางประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตของทำง    

ราชการอย่างน้อย 3  ช่องทาง 
2)ิมีคณะท ำงำนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์กร 
3)ิมีการแต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำมาตรฐานความโปร่งใส 
4)ิมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการจัดท ำมาตรฐานความโปร่งใส        
5) มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ดว้ยความโปร่งใสทุกขั้นตอนทั้งภาคเอกชน ภำคประชำสังคม     
และภาคประชาชน 

3. นโยบาย       การตรวจสอบการท ำงานภายในองค์กร 
แนวปฏิบัติ          1)  มีการวางระบบควบคุมภายในองค์กร 

2)ิมีการวางระบบควบคุมภายในของแต่ละส่วนราชการ 
3)ิมีการรายงานการตรวจสอบระบบควบคุมภายในตามระเบียบทีก่ ำหนด 

4. นโยบาย        ระบบการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค ำร้องทั่วไป  
แนวปฏิบัติ          1)ิมีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบเรื่องราวทุกข์/ร้องเรียน/ 

ค ำร้องทั่วไป 
2) มีการรายงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค ำร้องทั่วไป 
3)ิมีคู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค ำร้องทั่วไป     
4)  มีช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/ค ำร้องทั่วไป มากกว่า 2 ช่องทาง 

5. นโยบาย          มีก ำหนดมาตรฐานการให้บริการและการก ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ       
ของแต่ละส่วนราชการ 

แนวปฏิบัติ         1)  มีการมอบหมายงานและความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการอย่างชัดเจน 
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2) มีการลดกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชน 
3)ิมีการจัดท ำคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ประชาชนทราบ 

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ิ14  กมุภำพันธ ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นำยเสถียริิแก้วไทรเลิศ)          
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง 

เรื่อง   เจตจ านงในการต่อตา้นการทุจรติขององค์การบรหิารส่วนต าบลบางพลวง                                              
อ าเภอบ้านสรา้ง  จังหวดัปราจีนบรุ ี
........................................................... 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร 
พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ยุทธศาสตร์ 
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 
10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ 
ชอบในภาครัฐ ก ำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส ำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ น้ัน 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2559  เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่  3 (พ.ศ.2560-2564)  และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ โดยก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ ำปี  ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ก ำหนดยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ ำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 

ดังนั้น  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง
จึงแสดงเจตจ ำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อก ำหนดให้จัดท ำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวงต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อ 
ต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)  
ประเทศไทยในระยะ ๕  ปี ข้ างหน้ า  จะมุ่ งสู่ ก ารเป็ นประเทศที่ มี ม าตรฐานทางคุณ ธรรมจริยธรรม  
เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง  
หน่ วย งานของรั ฐ  ตลอดจนประชาชน ในการ พิ ทั กษ์ รั กษ าผลประโยชน์ ขอ งชาติ และป ระชาชน  
เพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใส ทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง จึงประกาศเจตจ ำนงในการต่อต้านการทุจริตขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลบำงพลวงิเพื่อก ำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ให้เป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยม 
ส ำหรับข้าราชการและบุคลากรของ องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ 
โดยมุ่งมั่งที่จะน ำหน่วยงานให้ด ำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว จึงให้ส่วนราชการในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บำงพลวงถือปฏิบัติและการด ำเนินการ  ดังนี ้
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1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
น ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน และการด ำเนินชีวิต 

3.ิด ำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด ำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกำส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย 
ข้อมูลข่าวสารในการด ำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ำรงธรรมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง 

5. กรณีพบการทุจริตจะด ำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจรงิจัง    

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ิ 14  กมุภำพันธ ์  พ.ศ.  2561 
 
 
  

(นำยเสถียริิแก้วไทรเลิศ)          
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


